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BUCSOZUNK!
A BIT-LET tobb mint nigy 6ve kezdte meg
.,makdd6s6t". Az 51 . szhm - ez, am it most
on a kez6bon tart - m6rf6Idk6 lapocskSnk
tbrt^nelm^ben. Ezzel a szdmmal ugyanis

fnegszflnunk.

VAN JOvONK?
Rem6thet6!eg ez a megszanfis egyben yala-

minek a kezdetdt is jelenti. A torvek, elkdp-

zelesek szerint ugyanis csak most lesz igazan

BIT-LET, Jovfire ugyanis 6n^ill6 lapk^nt sre-

retntSnk megielenni a piacon. Az els6 id5k-

bon aligha feszunk havilap. C6lunk per&za

nyilvan ez.

elOrei
tgyeksziink majd, hiszen
is el3ri&l§pesnek tskintju

anyalapunk kebeldboL
ban is sokf^le vdltozSst
Nyitni szeretnei
gondojjuk, h
eddig havi 1

40 oldalon.

nk meg
tjiik 32-

rbk erdekeit szolgStni

.„ , hogy ami jo volt

IT-LET-ben, azt termeszetesen
;6t, bovfteni klv6njuk sikeres

tovdbbra is nagysz^juak aka-

ni, tovdbbra is cmunk az amatS-

K6SZ0NET
Azoknak, akik lapunk eddigi p^y
rfin bizalmat szavaztak nekii '

'

s6inkk^ valtak- 6ket szer.;

a jovoben is. Koszbnet az
ramokat kiildtek lapunkpa
jdrultak hozzd a 16, oJda
Munk&jukra a^/^Tai^ i6tro

igdnyt tartunt«^Sriuk™at.
senek sza^^l^vei^niJiilKai.

k iT^^zok tijrelmdt k6rni, akik-

pr^Bmja v^r ndlunk kozt^sre.

a jeifnlegi folytat^sa - szerkesz-

r^nindazokat a kozl6sre 6rdemes

^ szeretndnk felhasznSinL amelyek
^kban vannak.

bizonytalansAg
Persze a dolgok term6szeteb6l k6vetkezik<

hogy ma m6g nem tudjuk pontosan meg-
mondani, hogy mikor 6s h^ny oldalon,

valamint, hogy mltyen Sron jelentk majd
meg az uj lap. Mindazoknak, akik eldzetes

inform&ci6ra tartanak igenyt, folhivjuk a

figyelmet a 30. oldalon taJdIhato kis 6rtesit6

kdrtySnkra. Igetjiik, hogy nem felejtkezunk

el az elozetes 6rtestt6sr61.

V$G0L
V^giil biicsuzik a szerkeszto. boldog li]

kfv&n mi nden BIT- LET olvas6nak, s eIsS

izben jelzi, hogy a iovo havi megjelenes d6-

tumSt hiSba keresik a melleklet 16, oldalan.

BELOLROL

@ Hiroldal- amelyben ezuttal is talalnak 6rdekess6geket 6s kevesb6 6rdekessegeket.

m Rotary - aki ismeri ezt a szellemes jat^kot, annak az6rt. aki nem ismeri. annak azert erdekes

a j^t6k. A szab^iyokat nem ism6teljuk, megjelent szeptemben sz^munkban.

Q Matrix 26 - egy t^bl^zatkezei6 program Spectrumra - nem keves programoz6i tanulsaggal.

Q A GEOS-r6l~ azoknak, akik a GEOS-t m§g nem ismerik, s azoknak,

akik a GEOS-t m^r j6l ismerik.

O Szoftverotletek - kor Laser BASIC-ben. Egy spectrumos b6vlt6s apr6 hi^nyoss^gat szunteti

meg e program.

® Programajinlat - g§pi k6du programok DATA sorokban - mindez Primora. '

^

A Posta - n§h^ny praktikus k6rd6s - n6h^ny praktikus v^lasz - \b<^^(^

valamint n6h^ny provokatfv k6rd6s - valasz n6lkul.

m KonyvmolY - a megjelent uj konyvek kozt k6t 6rdekess6gre bukkantunk

V6gre tal^ltunk egy Atari konyvet, s mi v§gre tal^ltunk egy r^nk hasonlitO konyvet.

m TapasztalatnyerS - Ennek a p^ly^zatnak az eredm6nyeivel m6g ad6sok voltunk.

^ A be6rkezett programok koziii is kozlunk r6szletet az egyikb6l. (Cseles egy darab.)

SriMiriStlEINII^I WflltMd III? PKIWIM



do'

SJJlMktAitf JllillAh MJUCIiET 1117 I^fCEWElP



,

^^^^^^^



k R Y
M - C 1 6 - R A

iGt QATiS s -
t .«i.^-^.^Ji *5V^.a»-i i^.A.o,-pt

E:trt r:i: e ^. - ^ - P'^s*"^; ^-

^,1 .: hSe.- 1 ^ , ^ , -f: 0 » «^ V «
I PR t*i^

If-
r-^ri^r" Fj'<Tf^s Ez^Zfi !-i>-H:w-rT :

- ; i: F t * iT " k-M=i F:'!! - I'VZi:h:' ET-J^C- uL-^Ltiivt^ I

-

;: . r s i -i* * * r^^'^; . t
-',=: TO T fctpj'tfl p> ®

"9
'.

>. -"CH^a I. A* - tk^JHTP^ir J ^ l3i *

5 PQP. 1^ : i 1 FJi=F* + " -
'1"

. *:=aL* * '

' -JB" ft^f " "V' =r \:

- i --MiflP, . 1. 1£ -'i in"*f-"**i,E*^t« ET'i •'^»* "'Ift-'-.j-L I- .1 i ^ . If I 3i m ' t^"- :|s

^:^^?^!^*^.,^' - ^ ^'^-wwEi'-fi^jjw: A \ *>»m. iA»f:n

PCM- »— =!: f p r
" " ?* VRK'

RE?';

• 1^

^h.*^ -J j:- LirnTHiij

- -•
'

"- i

r*: f5V^. 5!EI'it» .'FT=:»- t^F^rte

Az ENTERPRIS£-nyer5 gIs6 for-
dul6jdnak (Rotary j^t6k) ki6rt6-
kel6se m6g tart, azonban a ka-
zett^n 6s lemezen bedrkezatt
programokat v6gign6ztuk. 3
olyan program drkezett, melyek
jdtszani is tudnak (nam csak
adminisztriini). Ezek szerzSi
Baracs Tibor (ZX Spetrum),
D4v6nyi Imre (C 16) 6s Nagy
L68ZI6 (C 64). Mindh6rm6juknak
gratul6lunkr a programokat ko-
szttnjifk (a tobbi kazettit, ill. le-

mezt bekiiidS p6ly6z6nknak is)

Baracs Tibor programja meglehe-
tfisen hosszu, s e\6g hosszu, r^sz-

letes leircis is tartozik hozz^ — ezt az

anyagot egy k^s6bbi sz^munkban
szeretn^nk kozblni.

Nagy L6szl6 Ievel4b6l id^zunk
n^h^ny sort:

.,Bevaflom. nem vagyok rendszeres
olvasdja fapjuknak. Bar^taim hivt^k

fel a figyelmemet hogy a ROTARY
valamilyen p^ly^zatukban szerepel. ir-

z^kenyen ^rintett az inform^cid kdt
oldalrdi is:

- Egyr^szl a ROTARY, mint mecha-
nikus jM6k. magyar szabadalommal
vddetl sajSt szellemi termdkem.
- Misr6szU kdzel h^rom 6ve csal^di

4s kozvetlen bar^ti komyezetemben
sikeresen mukodik a jStSk C 64-re Irt

viltozata,

N4hSnysz6tajitik tdrt4net6r6l: 1981 -

ben kb. h^rom hdnapot forditottam

kulonbozd uj tfpusij logikai jSt^kok
kidoigoz^s^ra, r6szben kedvtel6sb6L
6s bevafiom, r6szben pinzszerzisi
szind^kbdl Az ebben az iddszakban
szuieTett kb. 15 j^tSkot/etbof h^rmar
6rt6keltem tal^lmSnyi szintuneK ezek-

re meg is kaptam a szabadalmi oltal-

mat
Termdk egyedui a R0TARY-b6l letl

1984 kar^csonya eldri Annakellen^re.
hogy a j^i^k On jMekeneke magasnak
mondhatd (inteliekw^lisan is tgenyes).

piaci megit^lese kedvezdtlen volt,

igy az elso szeria utin, 1985 efej6n

a MUTEX le^llt a gy^rtSssal. (A leg-

csekelyebb rekl^m nelkul kerult piacra,

magas ^ron - a csomagoISs koltsigei



meghaiadt^k a lartafom efS^ffMs^nsk

Graiui^lunk Nagv Usz!6nak a szarin-

tOnk is igen magas s^intu, gondolkod-

iai6, ^Ivezetes 6s epp ez§rt jobb sorsra

firdemes iM^khoz. Nagyon sajn^ljuk.

hogy ez a jStiSk is a magyaf tal^lm^nvok

nagy r^sz^nsk sors^ra jutott. Szerin-

tunk a jAt^k 4ra a mai jfit^kiirakhDZ vi-

szonyftva nem voll kiugf6an magas.

val6ban a reklim hiSnya (^s a cso-

magolSs) lehetett a kudarc egyik (6

aka. a mSsik talAn a kitarlls hiinya

(m^rminl a MOTEX r§sz6f6I). ugyanis

tapasztalataink szerint a magyar j^t^k-

piacon nem ritka ielenseg. hogy egy

\&X6k csak 2-3 ^vvel Arusft^s^nak

megkezd^se ut^n fut be iga^in (ez a

k6s6si ld6 m6q a BQvos kock^n^l is

kb. kit 6v vo!t). Nagy L5szi6 igen j6!

iMsz6 programi At a Commodore ujsag

s^eretn^ kozolni.

A PROGRAM
Mi most MvAityi Imn programjSt

kozoljuk { kisebb ItoztatSsokkal

)

.

itiely ugyan egy kicsit gyeng^bben

jaiszik a mSsik keti5n6L k^pemyfikepe

sem olyan sz^p. vis2ont csak fels

olyan hosszO. mint azok.

A program a j^t^k t^blSj^t egy S^S-as

T% lombben tirotja {Abra a kov. o ).

melynek sorai a t^bla jobbra felfel§

halad<i vonaiainak. os^topai pedig a

tibia vfzszintes sorai nak felelnek meg,

A tomb egy elem^nek drt^ke 0. ha a

megfelel6helyen nines korong, s+1 \\l

-1 , ha oti fakete. ill. feh^r korong van,

Ennek a -^-l-es tSrol^snak hatalmas

etfinye, hogy egy Ores [yuk 6 szom-

sz^dj^nak a tartalm^t osszeadva az

eredm^ny el6iele megmutatja. hogy ki

forgathat ott. A kiindul^si helyzet a

4-14-es DATA sorokban van lefrva.

A megjeEenSt^s karaktargrafik^val tor-

t§nik. s emiatt a t^bla k^pe egy kicsit

lorz viszont a megjeSsnfl^s nagyon

gyors, Mivef (fCiBQ a karaktergrafika

miait) a program listSja .-tela van^

grafikus karakterekkel ez^rt a meg-

fe]el6 sorok vig^re megjegyz^sk^nt

odalrtuk, hogy az ott szerepl6 grafikus

karakierek hogyan §lUthat6k el6. Ha

egy jel tobb egym^s ut^ni sorban ts

szerepel. akkor csak az els6 sorba frtuk

ki a jeleni^s^t: a C-= a commodore-
billantyOt jQloSi Term^szetesen ezaket

a ielmagyar^z6 REM r^szekei be-

g4pai6skor 6rdemes elhagyni.

@

A program jiteksirat^gi^ja el6g egy-

szeru, Eldszof is a tibia ^gyes mSlye-

d^seihez az ibr^n IMhat6 alap^n^^

keket rendeli. Ezek az alap6rt6kek

azt muiatjik hogy mennyire fontos

az a mez6. mennvire kell torekednunk

az iltetfi mezfi goly6val tortSnfi elfog-

lalis^ra. Az illSsok ki^rt§kel6sfihez egy

drt6kel6 fuggv^nyt haszniL mely egy

j^t^k^ll^st ugy ^rt^kel ki. hogy ossze-

adja az egyes mez<5k tartatm^nak es

alap-ert^k^nek a szorzat^l. (Eml^-

kezzunk r^: -1-el akkor tartalmsz egy

fn«z6, ha az adott he 1yen feh^r golyo

van, +t'et pedig akkor. ha fekete:

0 akkor szsrepel t^bllzatunkban, ha

Ores a mez6.)
Ugyanezt vfegrehajthatjuk Ggy is, hogy
megszimoljuk, mennyivel lobb fekete

goly6 van a 2'es 6rt§ki] lyykakban.

mint feh^r. (E2 a kfllonbsAg fehet

negativ is.) Az [gy kapott szSmai ket-

tfivel megszoro22uk. majd ugyanezt

kiszimftjuka 4-es. 8- as. ill, 33-as irt&-

ku lyukakra is. - itt, persze, ^rteJem-

S^erQen a 4-9ye[, 3-caL ilL 33-mal

szorozzuk meg a kul6nbs6get, is ez-

uK^rt a n*gy beszorzott ^rt^ket ossze-

adjuk.

Mivel a gdp (ha jitszik) a vilSgos go-

!y6kat kezeli. ezekei a T% tombben
^1 jelzf. fgy a leheis^ges Idp^sek kozii!

a g^p a^t fog ja l^pn i, amely a Iehet6 feg-

kisebb ^rtdkfl helyzetet ilHtja b\6. (Ez

a v^gigpr6b5fg3t5s a 302-336 sorok-

ban tal^lhat6, egy helyzat ki^rt§keMs6t

a 358-362 rutin v^gzi,)

Fontos totrwvitBl: mivel azt a

t6p^si keressuk. amely a pi I la

-

natnyi helyzet drt6k6n minil tdbbat
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csokkent. fgy csak a k6t helyzet 6rt6-

k^nek a kul6nbs6g6re vagyunk min-
dig kfv^ncsiak. Ehhez pedig eI6g az
6ppen pr6b^lt letev^s koruli 6rt6keket
kiszcimftani - hiszen a tcibia tobbi me-
z6j6nek 6rt6ke ugysem v^ltozik. Teh^it
egy forgat^s akkor j6, ha a korulotte
^\\6 feh6r goly6kat min6l nagyobb, a

feket^ket pedig min^l kisebb 6rt^ku
lyukakba forgatja it. PI. a 2. ^brin a

C3 lyuk koruli r^szt l^tjuk, az alap-
ert^keket a lyukak meile I'rtuk. Ha most
a forgat6t C3-ra helyezzuk, s egyet
jobbra forgatunk, akkor a feh^r goly6k
a 8, 0. 4 erteku Iyukakb6i a 33, 8, 4
^rt^kuekbe v^ndorolnak, mig a feke-
tek a 33 es 8 ertekuboi a 0 4 6rT6-

kube, igy az alias 6rteke 33-8+8-
0+4-4-(0-33 + 4-8) = 70-nel javul

(azaz a gepben 70-nel csokken).
A program kezelese igen egyszeru,
s futas elejen ki is ir6dik a k6perny6re.
A korong letevesenek hely^t az ^brin
vastag betukkel szedett koordin^t^k
segitsegevel adhatjuk be - ezek jit^k

kozben a kepernyon is Iithat6k. Az
elforgatcist az ir^ny (B = balra, J=jobb-
ra) es egy 1 es 3 kdzti sz^m segitse-

gevel adhatjuk be, mely szam azt mu-
tatja, hogy hanyszor hatvan fokka!

akarjuk a korongot elforgatni. Min-
denkinek \6 jitszadozast kfvcinunk!

Lapunk torzsolvasdlnak fSlajSnljuk azt a lehetfiseget,
logy el5zetes Srtesftist kuldunk dnglld BIT- LET
Sjelen^se elott, Az ^rtesit^sben jafezzuk majd a
atd utcdra kenil^s idfipontjdt, a lap pontos arM, |

s n6mi eldzetest az €ls6 lapszdm tartalmdbdi. ^

Amennyiban ig6nyt tart arm at @l5zetesra. kdrjuk
tdJtSB kr on rs az alSbbt cddul&ti b kuidje e! az Otiet

NAv:

[Vdros: . - - -

CIm:

Ir^nyitdszdtii:
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1. LISTASokdig gondolkoztunk, hogy
kozoljiik-e kovetkeza prog- I

ramot. Hogy m^gis a koz-
l^s mellett ddntottunk,
oka az, hogy Idt$z6lag pro-

fibb, teljesen g6pi k6dban
megirt adatb^zis-kezelS
programok I6teznek Spect-
rumra is, de ez a program
sok tanulsdggal szolgdihat
annak, aki egy kis fdradsd-
got vesz 6s dtbogardssza.
Minthogy a program
BASIC-ben van megfrva, se-

bess6ge termdszetesen ja-

-vfthat6 valamilyen compilor
haszndlatdval (a szerzS a le-

forditott programot is be-
mutatta, es t6nyleg ditlthat-

juk, hogy sebess6ge nem
hagy kivdnnivai6kat maga
utdn).
A mdsik programrAsz nem-
csak az 5 pixel sz6les karak-
terek kiiriisdra alkalmas, ha-

nem 4, 6 vagy 7 pixeire is

(4 alatt a karakter nem o1-

vashatdf 8 pixel pedig az

eredeti kiir6rutin) a t^bldzat

dtirdsdval. Terjedelmi okok-
b6l ddntdttunk Ogy, hogy a

lairdsndl r6szletesebben en-
nek m6djdt nem ismertetjiik.

Az al^bbi BASIC program
26x26 elembol all6 t^bl^-

zat kezelesere alkalnnas,

amelynek minden elemebe
26 karakternyi infornncici6

kerulhet. (szoveg. sz^m,

kepiet)

A kepernyon egyszerre 21

sor 6s 6oszlop fer el. amely-
nek minden boxaban 8

karakter I^that6.

A k^pletekben - hason-
I6an a VU-calc program-
hoz - hivatkozhatLjnk egyes
boxokra, de ez a program a

matematikai muveletek
szelesebb skal^j^val rendel-

kezik.

VEZ£RL§S: az alabbi bil-

lentyuk megnyom^s^val.
ENTER: sz^m. kepiet

bevitele az aktualis boxba.

Befejezes: ENTER
SPACE: szoveg bevi-

tele az aktualis boxba. Be-
fejezes: ENTER
5, 6, 7, 8: a kurzor moz-
gat^sa a boxokon, vagyis

az aktualis box kijelbi^se.

0: az aktualis box torl^se.

1 : edit^l^s, vagyts az ak-

tucilis box tartalmanak ja-

vtt^sa, szerkeszt^se. A szer-

keszt6 a CAPS-5,6,7,8 bil-

lentyukkel mukodtetheto
ugy. hogy CAPS 5,8 moz-
gatja a kurzort, CAPS-7 he-

zagot k^szit. CAPS-6 torol.

Befejezes: ENTER.
A: az eg^sz t^bl^zat tor-

l^se.

B: Kek alapszinu tarto-

m^ny letrehozasa az aktua-

lis box felett §s tole balra,

amelyre nem vihet6 a kur-
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zor es mindig Iathat6 ma-
rad. Megszuntetese B uj-

bo!; megnyomasaval lehet-

seges
C: ujraszamitja a teljes t^b-
iazatot

D: sor vagy oszlop kitor-

lese a tabi^zatb6l

F: a szamok kijelzesi for-

matum^nak be^llit^sa.

G: ugras az A1-Z26 box
barmelyikebe.
H: help
I: sor vagy oszlop beszu-
rasa

J:tabfazat betolt^se ka-

zettarol.

R: az aktu^lis box tartal-

m^nak ismetlese vizszintes

vagy fuggoleges ir^nyban

abszolut vagy relatfv m6-
don.
S: a tablazat kiment^se ka-

zettara.

Z: a k6perny6 kinyomta-
tasa ZX printerre.

SZINTAXIS:
Box megaddsa k£pletek-
ben: X(nn) PI: A(01)
Fuggv6nyek bevitelo a

funkci6billentyukkel lehet-

s^ges (CAPS'SYM SH).
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2. LISTA

V* ^ 1 1^ * .

vagyis a SPECTRUM szin-

taxisa szerint.

Haszn6lhat6 fuggv6*
nyek: sin, cos, tan, int
rnd. abs, val, sqr, len. In,

exp, arcsin, arccos. arctan,

mint konstans a PI. Mate-
matikai maveletek:
/, * 6s a hatv^nyozSs.
Ezen kfvul maximum
(MAX), minimum (MIN),
^tlag (ATL) fuggv^ny is

haszn^lhatb. de olyan meg-
kot^ssel, hogy egy boxban
csak egyedul ^llhat. PI:

ATL(A01:D04) ami az

A1 -es box 6s a D4-es box
k6z6 es6 teglalap aiaku

tartom^ny 6rt6keinek ^tla-

g^t adja.

Szintaktikai hiba eset^n
tort6n6 programmeg^i-
i^skor GOTO 1 -gyet a prog-

ram ujra indithatd).

A t^blAzatot egy g6pi

k6du program jeleniti

meg a k6perny(5n, amely al-

kalmas 5 pixel sz6less6gu

karakterek kiiras^ra a 0-23.
sor 0-250. k^ppontjanak
b^rmelyik^ben. a 32-127
k6du karakterek tartom^-
ny^ban.
A rutin a 63744(F900H)
cimen kezd6dik, 696 byte

hosszu es nem ^thelyez-

heto. A karakterek k6d-
tablazata a 64512 cimen a

SPACE karakterrel indul es

65279-nel vegzodik.

Minden karaktert 8 byte

ab^azol ugy, hogy az 1 .
byte

a karakter szeless^get jelen-

II, tehat az alakot 7 byte

\r\3 ie a legfeiso sor nelku!,

ami zerus

A program egyebkent egy
csatornat nyit meg a 9.

stream-en, igy egy -

PRINT #9; - utasitasban

haszn^lhat6. PI. PRINT
#9; INK 0; PAPER 7;

AT 53,125; "23. sor-125.

pixel"

A betdlto program RUN-
nal inditva elhelyezi a

turban a rutint 6s a ka-

raktertablat, majd kiirja a

k6pre a 96 karaktert Hib^s

beir^s eseten figyelmeztet

a hib6ra.

Felvitel kazettdra: SAVE
"51 kar"CODE 63744,1536
Af6program elt6rol6s6t ka-

zett^ra a GOTO 9999-el

v6gezhetjuk el.

Ldthat6, hogy betdlt6s

ut^n 9400-on automatiku-

san indul, ahol vArja a g6pi

rutin bet6lt6s6t, majd ak-

tivizalja az emiitett csator-

nat feltoiti a v^ltoz6kat 6s

a program elej6n indul.

Nargang Vilmos
1045 Bp., Izz6 u. 6/B
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AZOKIMAK, AKIK A GEOST MEG WEM ISMERIK,

ES AZOKIUAK^ AKIK A GEOST MAR JOL ISMERIK
1986 6ta egy rendszerprogram h6ditotta meg a C 64 ked-
vel6it a GEOS.
Hogy mi is az a GEOS? Mint a legtobb programn^v. ez is

betusz6: Grafics Enviropment Operating System, amelyet
grafikus parancst^bl^val rendelke26 grafikus oper^ci6s
rendszernek fordithatunk. A grafikus parancst^bla alatt azt

^rtjuk, hogy nem kell parancsokat beg^pelni, hanem vala-

milyen ^bra, felulet kiv^laszt^s^val tudunk parancsot kiadni.

Ezt vez^relhetjuk joystickkal, eg^rrel 6s egy6b m^s be-
meneti eszkozokkel.

MIERT JO AGE0S7
1. Az osszes lemezmDveletet egyszerGen megvalos-
sfthatjuk, ez nagyon embers^gess^ teszi a gep kezeleset.

J6 p^lda erre a file-ok torl^se:

C 64 m6dban: OPEN15.8,15/ O:program n6v":
CL0SE15 parancssort kell kiadnunk.
GEOS-ban: a k^pernyd aljcin taldlhato egy szem^t-
kosdr rajz, amibe a kijelolt adatokat ,,kidobhatjuk".
H^tr^nya ennek a parancsszervez^snek, hogy korl^tozza

a drive Iehet6s6geinek kihaszn^lcis^t. Nem tudjuk letorolni

p^ld^ul a lemezen Iev6 osszes H betus fifet egy parancs-
csaL amelyet C 64 uzemben egyszeruen megtehetunk
(print#1 5/'sO:H*"), k^nytelenek vagyunk egyenkent to-

rolni minden egyes filet.

2. Egys^ges rendszerbe foglaltdk a kulonf^le fel-

haszndl6i programokat,. ezek meghat^rozott feluleten

illeszkednek egym^ssal. Ez alatt a felulet alatt az altala-

nos adatszerkezetet es programoz^si szintet ertjuk, amelyet
a VLIR fileszervezes, es az ugr6t^bla jelent. fgy p^ldaul a

rajzol6program rajzait felhasznalhatjuk a szovegszerkesz-
tfiben, a t^bl^zatkezel6 adatait ^tvihetjuk a szovegszer-
kesztobe, a rajzo[6gprogramba 6s igy tov^bb .

Egy ilyen egyseges rendszer kovetkezm^nyei szinte el-

k^pzelhetetlenek, sok felesleges munk^t tudunk vele meg-
takarftani.

Az eddigi Commodore programok kozul a Print Box az

egyetlen. amely kev6s sikerrel, de pr6bcilkozik az egys^ge-
sit^sseL B^r ez cseppet sem hasonlfthat6 ehhez a szintu

^Ital^nosit^si tdrekv^shez.

3. A GEOS a fejiett programozdsi irdnyzat, a modu-
Idris programozds jegydben k6szult. A modulok le-

fr^sa, az eg^sz rendszer fel6pit6se \6\ dokument^lt, kdny-
nyen fejieszthetfi. Nem uj ez a m6dS2er, m^r az UNIX-ki-
fejleszt6s6t is (gy csinciit^k, csak eddig kisgepen m6g nem
talcilkoztunk hasonl6 megold^ssal. Altal^ban a rendszer-
leir^st k^sve adja ki a gy^rt6 c6g. esetleg m^s ^iltal vissza-

fejtve jut a nyilv^noss^g el6. Az UNIX-n^l kezdodott, hogy
a rendszerleir^s tartalmazza a forr^sprogramot 6s a fel-

haszn^l6 ezt m^r ugy alakithatja, ahogy akarja, A GEOS
is hasonl6, b^r speci^lisan egy processzorra (6510) keszult.

A rendszer lefr^sa azonnal megjelent, nem titkol6ztak a

programo26i fog^sokkaL a felhaszn^l^si lehet(5segekkel.

4. Oj 6s gyors file-kezel6st hoztak l^tre a VLIR
file-ok elfi^llttisiival. A VLIR-file legnagyobb elonye.

hogy az ember sokkal hosszabb programot irhat, mint a

C 64'es t^rkapacit^sa. Kul6n^ll6 r6szekre osztjuk fel a

programot, melyeket azut^n a GEOS szuks6g eset6n be-
tdlt. Ha p6ldaul r^kerdezunk egy C 64-es file-ra, 6s a

GEOS azt az inform^ci6t adja, hogy a file szekvenci^lis,

akkor ez nem a megszokott 6rtelemben vett soros el6r6su

adatfile. hanem csak arra utaL hogy szekvenci^lis t6rfel-

hasznalasr^l van sz6 Ez olyan, mint ahogyan a BASIC-
programok tarofodnak. A GEOS ^Ital haszn^lt VLIR-file-ok

jelentese: ..Variable Lenght Indexed Record" (v^ltoz6

hosszusagu indexelt rekordok)
A VLIR tovabbfejiesztese a relativ tarkezel6snek. Egy file-t

nem kell egy darabban betolteni, hanem tobb kisebb, ku-

lonbozo hosszusagu reszletben. Elonye, hogy a felhasz-

n^l6 csak azokat a programreszeket tolti be a t^rba, me-
lyekre feltetlenul szuksege van. J6 pelda erre a GEO-
PAINT, illetve a vele eloallitott kepek. Tehat egy VLIR-mu-
tat6blokk a kulonbozo programreszekre mutat, melyeket
csak szukseg eset6n tolt be, es a VLIR file-ok nemcsak
programok, hanem adatfile-ok eseten is haszn6lhat6k. PI.

a Notesz-file minden VLIR-mutat6ja a notesz egy-egy lap-

j^ra mutat. A VLIR mutat6blokk max. 127 rekordra mu-
tathat. (256 Byte hosszu lemezblokkot felt6telezve).

A GEOS RUTINOK
Ha megismertuk a GEOS melle adott programokat
(geoPaint, geoWrite) akkor vizsg^ljuk meg, milyen ruti-

nokbol all, es milyen a memoriafelosztas a GEOS alatt

A mem6riafelosztas afapjan lathatjuk, hogy a GEOS mellett

csak gepi programok fernek el.

Ugyanis egy eleg kicsiny mem6riaterulet all a rendelkeze-

sunkre ($0400-$5 FF F). Ebben igazan \6 programot csak

ugy irhatunk, ha kihasznaljuk a GEOS m^r bentlevo ru-

tinjait

A rutinokatfunkci6jukszerinttobb nagy csoportba
oszthatjuk:
- Grafikus rutinok
- I/O rutinok
- Be1s5 rendszervez6rl5 rutinok

Ezeket kisebb csoportokra bonthatjuk:

A grafikus rutinok:
- alapveto grafikus feladatok: pont kigyujt^s, elolt6s,

vizsg^lat, vonalhuzas, t6rl6s, invertal^s stb. A k6t k6perny(5

kozotti muveletek
- ablakkezel6s: ablak felepitese, szoveg kifr^sa az ab-

lakba, a kivalaszthat6 ablakocsk^k (OK, YES stb.) kiraj-

zolasa, lekerdezese.
- menukezel^s: a vizszintes, ill. fuggoleges menuk fel-

6pitese, lekezlese.

Az I/O rutinok:
- lemezmOveletek (direktory kezel6se, valid5l6s stb.)

- file-muveletek (tdrles, atnevezes stb,)

A rend8zervez6rl5 rutinok:
- Hibavizsgdlatok, uzenetek.
- Konfigur^cid becillitasa

A rutinok vezerlesehez parameterek kellenek. Ezeket a

parametereket a regiszterekben, de az utasit^st (rutin-

hiv^s) k6vet6 t^bl^zatban is atadhatjuk.



Mint tudjuk, a 6510-nek h^rom regisztere van, 6s egy
osszetettebb funkcib hlvSs^hoz tobb mint h^irom para-

meter kelL Ez6rt a GEOS aiatt 16trehoztak 16 kieg6szft6

16 bites regisztert a null^s lapon (S02-S22),
A m^sik nagv v^ltoz^s aGEOS-ban a lemezen tapasz-
talhatA. A normal DOS ^iltal uresen hagyott teruleteket

haszn^ljdk ki a programok egy^b jellemz6inek (id6, d4-

tum stb.) tSrol^Scira. Sajnos az egy programhoz tartoz6

inform^ici6s blokk kulon egy szektornyi helyet fogial, igy

kevesebb a felhaszncilhat6 lemezterulet. Ebben az infor-

mici6s szektorban van let^rolva a filet jellemz6 ICON,
tolt^si elm. az informcici6s t^bl^ban tal^lhat6 uzenetek.:

Meni6rifelo8Ztfts GEOS alatt:

iOQ4>-60O7F GEOS KERNAL ditai haszrijilt null^s lap

loOSCM-fOOFF Az applikdci6k ^Itai hasznSlhat6 nui-

]S5 lap.

!01
OO-S01 FF Proceas2or stack

0200-503FF Nagyr^szt nem haszndit,

0300-f0333-ig a normd) C €4 randszer vektorok
tat^lhatok itt, Ez:eket a vektorokat a QE05 mindig
meghatSrozott ^rt^kre dititja be.

f0400"$05FF Application programok szdmdra

fenntartott terulet. Ha a DESK-TOP-hoz tartoz6
rutinokat is szeretndnk futtatni, haszndljuk a
$4570-$496E teruletet.
S6000^S7F3F 2. K6perny5. Ida menti el a GEOS
KERNAL az ablakok mogotti teruletet, vagy pedig
a menuk alatti rtezt.

t7F40-$7FFF ApptikSci6k szdmdra szabad haly-

8000-S80FF Pufferterulet a floppy adatoknak.
8100-S81FF 2. Pufferterulet (az aktu^lis info-

szektori tartalmazza)
^200-$82FF 3. Puffertertilet (a GEOS dital hasz-
ndlt BAM)
^8300-$83FF 4. Pufferterulet (a track-sector mu-
tatokat tartalmazza tolt^s 6s tdrolds esetdn)
i8400-S8BFF GEOS KERNAL adatai (JOB cfmek,
filen6v,'disk n6v, sprite adatok)
|8C00-i8FE§ Szin RAM
i8FFB-|8FFF A sprite adatok mutatoi
fd000-$9FFD GEOS KERNAL (a program)
¥AO0O-$BF3F 1. k^p&rnyo. az, amelyeta k6perny5n

|bF40^4FFFF GEOS KERNAL Honti Tam6s

DIMENZIOS TOMBOK EtMTERPRlSE-OM

Az Enterprise IS-BASIC-j^nek egyik hibdja, hogy csak maxi-
mum k^tdimenzi6s tomboket tud haszndlni. Ez legtobbszor
eldg is, s ha nem^ akkor sem tui bonyolult egy tdbbdim<enzj6s
tombot egy ketdimanzi6sba elpakoini (erre is mutat p^lddt

azaldbbi program).

M^i INPUT PROnPT "TGMBMFRFra^r. "e^HI ,E17,M5

m t m '

'iii I FT TfmB2. i } ..'Hi' i\\7yi l ) ! V^.> I r^lU

vii'/.\M, A> \'K\^ K F(::lhrf Vt'WYicHrT 1'. ^:v™(t;^!Uu
1 vmm j^mBc.z.m,:-';)

K& uQlakI azonban ragaszkodik p^, a bdromdimenzids tom-
bdkli52 U^^P* ^ttekintliat5 programot akar Irni). annak seglt-

segul koieijuk ©it az egyszerfl programot, A hftrom index-

batart a HI. HZ. tH3 v^ltozdkba rakva a 20-80 sorok iBhetdv^
t«A£ik, hoav a TOM© nevO h^romdimenzids tombot k^nyQl-

me^an ha^znSljuk - p^ld^t a hasznSlatra a 1lO-es es a 130-8G

sorakban ISthatunk. A p^lct^ban a tomb indexai 0-td( ke^dfid-

nek. Ezt a kit eij^rAst bdirki kdnny^n Atalakithatja 3-nal tbbb
dimenzi6s vagy string tdmbokre, ill. ugv- hogy azinde?(ek 1 - tdl

kexdddjenek. Az ilyen tombdk has-zn^lata p^r^^e kicsit las&ftja

a programot. a TOM B egy aleminek aler^ae pi. 2^Z'Szar fas^abb,

mint a TOMBZ magfeleld aleminek az et^rdse.

ha lenne benne korrajzoJ^ rutin is. Sajnos ezt viszont kifelej-

tettek belole. de konnyeddn beirhat6. Mivel a program torzee
BASIC, fgy BREAK-kel leillithato, majd az aldbbi m^dosF-
t^sokat kell elvegezni:

115 IF AC=94 THEN GDSUB 5300

5300 REM KoRRAJroLfta
5310 LET KDZ=8*tXS+SX) +XC+CX! LET EPE=167- « B* ( V3+SY) +YC+CV

)

S320 INPUT "SUG<i»R = " ; RAD
5330 IF KDZ+RftD>247 OR KQ2-RAD<12S OR EPE+RAD>167 OR EPE-

RAD<4a THEhi PRINT AT 21 ,0; "ERROR - KILOBNA A KEPBQL"
s QO TO 5310

5340 LET INV=0= GD SUB 5400
5350 PRINT AT 21 ,0; "MEGFELEL? Y/N ": BO SUB GTAC
5360 IF AC=99 THEN RETURN
5370 IF AC=7S THEN LET INV=1=
5400 CIRCLE INVERSE INV; KD2,EPE,RAD: RETURN

Tehdt ennyi kis kiigazitdssal megoldhat6 a korrajzolAs. EI5-

szor a koz^ppontot kell a kfvdnt pozici6ba dllitani mind a

spritek^pernydn, mind a munkatdbldn. A rutin hfv^sa a

SYMBOL SHIFT H lenyomdsdval tortdnik. Ezutdn kell meg-
adnl a sugdr nagysdgdt. majd kltajzolddik a kor. Ha ugy sike-

riilt, ahogy gondoltuk, akkor a kdrddsre y-nal vdlaszolva tdr-

hetiink vissza a foprogramba. Ha net^n nem dgy sikeriilt,

akkor az n-nel vdlaszolva, az elhibdzott kfsdrlet Ietdrl6dik 6s

megjelenik egy Cijabb vdlaszt^sl Iehet6s6g, y lenyomdsdval
Ojra pr6bdlkozhatunk, n-nel vlsszat^runk a foprogramba.
A mdsik bfivltdsi lehetfisdg Spectrum tulajdonosok sz6m^-
ra. Az eredetl program a kurzor-nyilakra nem reagdl, pedig
sokkal k^nyelmesebb a haszndlatuk. Ezek haszndlata a kd-

vetkez5 m^dosft^sokkal 6rhet6 el

:

KOR LASER BASICBEN
Az LSI kiadSsdban nemrdgiben megjelent a SINCLAIR SPECT-
RUM JAtEK tS PROGRAM III c. konyv. Ebben olvashat6 a
LASER BASIC lefrdsa. Szerencsdmre 4-5h6napja taldlkoztam,

mindenfdie lefrds ndlkul kisdrletezgettem vele. Szerintem Is

nagyon hatdkony BASIC bdvltds, f6leg grafikai progra-
mok frds^hoz. Egyetlen hibdjdt vettem 6szre, pontosabban a
hozzd tartoz6 SPRITE GENERATOR-dt. Sok esetben j6 lenne.

110 IF AC=a DR AC=9 DR AC=10 OR AC=11 OR AC=S3 OR AC*'54 OR
AC"55 OR AC=56 DR flC-4a OR AC"57 OR AC-34 OR AC=44 THEN

eo TD 1000
1015 IF AC-56 OR AC=9 THEN LET XC=XC+1e GO TD 1200
1025 IF AC=54 OR AC=10 THEN LET YC=VC+1: 60 TO 12^
1030 IF AC=55 OR AC=11 THEN LET YC=YC-1: GO TO 1200
1035 IF AC=56 OR AC-Q THEN LET XC=XC~li GO TO 1200
1045 IF AC=57 OR AC=44 THEN LET 0N=65: 60 TO 1210
1050 IF AC=4a OR AC^34 THEN LET 0N=112: GO TO 1210

NSmeth GSbor
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PROGRAimmiAT:

GtPl KODU PROGRAMOK
DATA SOROKBAN - PR IMO

A program legffibb er^nye, hogy a g6pi kddu program olyan BASIC-v^ltozat^t
k^szfti el, amely a legkisebb vdltoztat^s n^lkul is azonnal indfthat6. A program
ugyanis a betolt5 programot is elk^szfti, m^gpedig ijgy, hogy az az eredeti g^pi
k6du programmal azohos helyre tolt be, fgy tehSt azzal egyen§rt6ku mOkodSst
biztosft. Ezen felul a program elsfi sorak^nt REM sort k6szft ahova belrhatjuk

kiment6s el6tt a program nev6t.

Egy6b jellemzSk, szolgAltatAsok

:

- a g6pi k6di^ program nagysciga elvileg nem korl^itozott

- a k6szftend6 BASIC-program t^irban val6 optimilis elhelyez6s6r5l a program
gondoskodik
- a g6pi kddO program kezdfi- 6s v6gcfm6nek ismeret^ben a DATA program le-

fut^sa uXAn a rendszervSltoz6k automatikusan itirdsra keriilnek ligy, hogy csak a
Idtrehozott Gj program vdlik el6rhet6v6, amelyet most m5r szalagra lehet rog-
zfteni.

- indft^iskor az aktu^iis g6pi k6dii program kezdfi 6s v6gcfm6nek decimilis
6rt6kett kell befrnL ezutSn kifr^sra kerul a muvelethez szuks6ges idfitartam.
- ha az aktuAlis g6pi k6du program 6s a DATA program r6szben vagy eg6szben
azonos teruletre kerul. akkor a program fut6sa m6g a mOvelet megkezd6se elfitt

uzenet kifrissal Ie6ll. A k6s2ftett BASIC-program kiment6se ut6n a rendszer-
v6ltoz6k alaphelyzetbe dltftSs^t a g6p rovid idfire tdrt6nfi kikapcsol6s6val v6-
gezzuk el.

A DATA program mOkSdftse a kdvetkezS:
10^130 nem kfv6n magyar^izatot
140-160 felm6rik a mukodfi 6s a k6szftend6 programok t6rig6ny6t
170-180,200-210 sorok a muk6d6 6s a g6pi k6du programt6rban elfoglalt

hetyzet6t6l fugg6en kijelolik a DATA file kezd6cfm6t
190 Ie61lftja a program fut6s6t ha a felm6rt tSrig6ny 6s a g6pi k6dO program ko-
zott 6tfed6s jon I6tre

220 tapasztalati k6plettel sz6molja 6s kifrja a muvelet idej6nek kdzelftd 6rt6k6t
240 az "1 DELETE1" sort k6szfti. Erre a26rt van szuks6g, mert a DATA program
Iefut6$a ut6n a l6trehozott BASIC-program mag6t6l indul.

260 a REM sort k6szftf el

260-^10 A DATA sorokat k6szftik, ezenbelul a360-essor a g6pi k6dO program
v6g6t figyeli

410-610 sorok k6szftik el a betoltCprogramot
620 6trrja a rendszerv6ltoz6kat 6s JP 1B5D-vel NEW utasft6s rutinj6ra I6p.

Ez indftja el a 43A4 cfmen kezdfidfi BASIC programot melyrfil a 240-es sorn6l
esett sz6, de a rendszerv6ltoz6k be6lift6sa miatt erre szuks6g van.
540-570 a sorsz6moz6shoz k6szrtett szubrutin az 580, ill 600-as sorsz6mon
kezdfidfi szubrutinok a V 6s Kl v6lt026k 6rt6k6t6l fugg6en 6IUtj6k be "P" 6r-

t6ket amely adott esetben az emitett v6Jtoz6k 6rt6keit kettes komplemens k6dra
konvertdlja.

SxBkeres Antal Orosh6za, Huba u. 4.

COMMODORE 16, PLUS/4 felhasznAI6i 6s jM^kprogramokat cser6lekl MdrkatArsak
frjatok!

Egri Imre. 5561 B6k6sszentandrds, P6rfl u. 2.

ATARI cmratArftakat k»r*B«k.
Habdnyi Tam6s, 8200 Veszprdm, Egry u. 45/c
C 16, PLU$/4 g6pre angoL n6met 6s orosz nyefvi oktatdprogramok elad6k. JAt^k-
felhasznSI6i programok cser6je.

K4lm6n Albert, 3300 Eger, R6k6czi Ot 31. 111/11, Tel.-uzenet: 143 031, 330-345 (Bp.)
Kb. 120 programmal rendalkazem TVC-n, jdt6k ds felhasznSI6i programokat cseriln6k.
Dobrovics Zsolt, 9400 Sopron, Vorosmarty u. 7.

PRIMO programokat cser6lnM. Megvannak: Monitor, Pascal. Assembler, Disassembler,
Z80 Monitor, Graphics '85, Pallas. J^t^kok kozul: Vil, a b^nydsz, Dobgdp Ordogmotoros
UFO. HAMM. Pdrbaj. Kfgy6k. Keljfeljancsi, Turbo, Chess 1.

Pogonyi Zsolt 7150 Bonyhdd, Perczel kert 2/A

sUMJTifrtEiiiMi «niturriii7 iciviin

50 REM *#*#*fr**r't******-***^«-***+***n-++++t#

REM * !-?S7.03.15. ^ SzEkeres Antal *

70 REil »• p ^^••••••i-* J, ^^i.

ac CL3
90 PR1NTCHR*':2} " DATA FILE : BETOLTfi "CHR*
(IS}" program kesz It^se" : PRINT:

P

RINT:PRINT
leC REM vditoziknak hel oglalds
net D=a:P=etiGl=e^:S2=0:HE=0: BA=:tJ:SZ=0: l-i'HK
=0 : V=6 : 1 =!Ct : SO=Cj : A-- 1 : J=0 : L=e : At= " " : AS=0

:

FB=6
120 I^fPL^T"S^pi k6du program t;ezd(Sclme :

SI

i30 INPUT"Gepl k6cu prngram vege ; 'S'G2:PR

INT:PRINT:PR1NT
i4Ci hE=:G2-Sl • *^4^ ;G2-G1 ) /S^^+l?^
15<!i BA=PEEK ( 16637) +256*PEEi<U 6639)

170 IF Gl iSZ THEN K>BA: G0T0<W22e
IF PEEK : 16548 J +25£i*PEEK(l 65^9 ) .G2THEN0

19^ CLS:PRINT"A g^pik6du program aionoE te
riiletre esi k a BASIC programmal i PRINT: P
RIWTMrja it B BASIC terQlet kezdflclm^t 6s
is- (n^t&lje (Tieq s program betdi t&st .

"
* PRI

NT:PRINT:PRINT:END
200 iF G1>17336+HE THEN K=l7386: GDT0OC220
2i0 K=PEEKa6637) +256+PEEK ( 16638

J

228 PR!NT"Turelem, kb, "
; INT (HE*. 3/6Ct> /lO;

"

percig dol Qozom. " :PRINT: PRINT
23Ct V=K
240 Kl =V: V=V+2: 50*=1 : GOSUBee^SBO: POKEV-P, BO-
256* I NT

(

SD/ 256 ) J I NT ( BD/25A

)

t V=V+2 : BDSUB005
ao I POKEV -P,182,4<?,<3:V=V+3; GOSU0€i?6tte : PQKEK
1-P, V-256*IWT W/256) , IwT < V/256 ) : SO=Si

250 GQSUBeeSAO ; POK:Ey-P , 1 47 . 32 , 65 , 32 , U 2 , n
4, n i, Ui3j 114, 97, 109, 32, no, lei.l 16,101,32
,58,e:V=V+19j G0SUBW!i4«tCi r POKEK 1 -P , V-256* I NT
(V7256),INT<V/256>
260 K1=V! y=V+2!S0SUB005Be
270 S0=SQ+10
230 POKEV-P,S0-25S+INT(BO/256), INT(B0/256}
, l36,32:V=y+4
2?0 F0RI=1TDB
300 A=A+1 : IFGl +A>32767TH£NQ=65536eLSED=0
310 A*=STR«(PEEK(G1+A-Q> >a=LEN<A*)
320 FDRJ=2TOL:GaSUBO05SCt
330 POKEV-P , ASC ( h ID* t AH J , 1 ) ) : V=V+

1

340 NEXT:GCSUBO05B0
350 IF S3+A=G2 THEN POKEV-P^O: V=y+1 : GDSUB0
t^6O0: POKEK l-P,V-256# INT av 256) , INT W/256)

:

BDT00041&
360 IF I<STHENP0KEV-P,44: V=V+1
370 NE)(T:S0SUS00580
380 POKEV-P,C; V=V+l;GOSUBe06O0
390 PQH;EKI-P,V-256*IMT(V/256), INT(V/256)
4«'0 GO1000260
4i0 GCSUB00540
420 P0KEV;-P,71,49,213iV=V-(-3; GOSUBOOSSO : At

=

STR* < Gl > : L=LEN ( A* ) : FDRI=2T0L:PaKEV-P, ASC (f1

IDS (At, T. 1) > sv=V+l:G0BuBO0580:NEiT!pCKEV-F
, SB: v=V+l : GDSUE00580
430 POKE V-P , 71 . 50, 2 1 3 : y='J+3i GOSUP00580! ft*=

STPi ^G2) :L=LEN tA4> :FORI=2T0L:POKeV-PjASC(M
^ AS . 1 , 1 } ) : V=^/-^: ; GOSU&00580: NEXT : POKEV-=-

,59- 143,71,49,212,51,50,55,54,55,202,81,21
3,54,53,53,51,5';,5S, 149,81,213,48,0
440 v'=Vf24 ; GOBUB0O6OO: POKEK 1 -P . V-256+i NT ( v/

^256) , INT 256)

450 SaSUB00540
460 POKEV-P, 129,73,213,71,49, 189,71,50,58,
143, 73, 21 4, 51, 50, 55, 54, 56, 202, 74, 213, 73 J 58

, 149, 74, 213, 73, 206, 54 , 53, 53, 51 , 54, 0: V=V+33
:GOSUB00600:PQKEK1-Pj V~256#INT<V/256> , INK
V/256>
470 GGSUfi00540

480 POKEV-P, 139,65,58, 177, 74, 44, 65, O: V=V+8
:GOBUBOO6O0:POKEKi-P,V-256#IIMT'V/256) , INT(
V/256)
490 GQSUg00540
500 POKEV-P, 135,73,58,65,213- 193,40,71^49,
2«i6 , B 1 , 4 1 , 0 : V=V+ 1 3 : GOSUB00600 : POKEK 1 -P , V-2
56#INTfV/256) , INT W/256>
510 SDSUB005B0
520 POKEV'P, 0,0: GDSUB0e6O0 : POKEK 1 -P , y-256

*

INT (V/256) , I NT ( V/256 ): POKE 16548, K-256* INT

(

K/256) , INTiK/256} : V=V+2:P0KE16722,V-256*IN
T<V/236> , INT ( V/256 > : POKE 1 6755 j 42,82, 65, 34,
249,64, 195,93,27:Cf1D
530 END
540 K1=V:V=V+2:G0BUB0C5B0
550 SD=S0+10
560 PDKEy-P,SQ-256*I NT i SO/2561 ^ lNT(SD/256>
:V=V+2:GOSUB0O58O
570 RETURN
580 IFV>32767THEWP=65536ELSEP=0
590 RETURN
600 rFKi>32767THENP=65536ELSeP=e
610 RETURN ^



A Primokr^L UpusnM ('34 h
imrzM^ mint k6Hvdomisi}, nines kP-

tf^jf^rvis semmif^fa csntfako^td (kfv^vff

MS^vks^gesttkm). A btVentYtfietet p&dig
ncm 4ppen d ^t^kprogr&mokhoz tsr-

v&itSk, s igy eiobb-utcth smkx^g^ssS
vdfik s botkorm^ny.
Mondjuk uggy^f-bsj/sJ ossz^hozok
lamtf4fe megQlda^t. Akkor VA/on t^rmf-
ty&it loy&tick cs&tfskoitsttfiftd l&s^ hoz*

(0 hsrdv0r fuxetben ez mff:

fcfe/den meg^pit^tt"}
M&v^s ZoMt*. 1196 Bp.. Jdrth F. u.l47.

A teljes ki^plt^su Priimort a jovslick f^-

sx^re rendelkezesre Sll bz e^vik k\m^-
neti regtB^ter «gvik biti& egyik
bemeneti regisztBr k^t (szeif kettfi)

bitje. Ebbai mindj^n kitOnlk^ liogy nem-
csak szoftverre, hanem specidhs hard-
vcfre {illesjji6figvs*g. "intorface?") ts

Bzukisdg van. Vagvfs lenn^^ Ai ds-Pri-
mokb6t ugvanb hi^nyzik n^b^ny IC. a
csatla-kdz6kr6l n^m is iiesxilva.

Elkeseredesr^ a^cinbar^ rtincs oki
1. A /.Magazinban (1986. oJctiibsr) ka*

XQ\x4k & botkofmAny intarface k apeso-
\^s\ rajzAt §3 3 ho^z^tsriQ2:6 §^pi ^zubru-
tint. (31. oldar G^renc^^r S^ndor)
1. /^Magazin 19a&/Z 28, oldal ; dr Si~

monyi Bndrg uSIIaIja, liogy BQ Ft-^rt

b^rfnilyen gv^ri botkorm^riyt ^telnkit

Oly^ifini, bogy Pdmohoz is letiesseti

has:eii3l«^i. (Gondorom. altkgri 60 Ft-6rt.)

,,,Vajon a hianyzd IC-ket is besz^sreii?

3. ^rdaklodasufikre a Feher Hajd utcai

GELKA-ban azt mondtak:
a) V^EIgli^k a PHmo hi^nyzii intagr^lt
Aramkdreinek ba^zeral^edt a csstlako*
z6kkal egyutt,
b) Kdszitenek joystickliez ille^zt^egys^-

gel (kfv^ns^g s^erSnt ^9V vflgy hot-
kormanyhoz). a sz^mitdgep doboz^iba
b«szare1ik, as tgy Cemmodore foystickel
lebat hpziza hasznaini . Arakat nam mond

-

tak, eppan most v^ltaznak.,

,

Ddfif^ frj&or, Debrecen, IstvAn ul 1i.

Primd tulajdonos olvaadnk agy sor k^r^
dast tatt foL. Igyakezlunk vglaszotni.

1. tffhetQs^g van-9 P64 tip g4pbm a
xoros interface kialskitAsAhojr SEuks4-
ges efemek hAzH^gos b^pit^s^re, 4s
^gy ifyen ^t^IakitSsssf ^ika/m^ssd vA-

ttk-s ff g§p & Commodore-lemezmcg-
haft6 kezehsere ?

Igan. a IHafdvar-fuzat 1. 4^ 2. a?, mailik'
lalei alapjan minden lov^bbt nilkiit.

Ismat igert,

2. £rtesuMsem srerint ksphstd kszett^n
0 l0meiegys^g k^sr^/^si fe/^drnt^it ^
fM6 fCDOS eimu) oper^cids rertdsxen
Hoi k&phittd 4s menttyi4rt?
L^ctuk aru^ftani a KarauillnAt az Elektro-
modur ariegyzek^n a tiiEHkereiiikedelmi

ira 198G l^an 1103 Ft volt,

3. Hoi fzerez/ierd a Commodore to^

me£megi\£ift6 soros cs&tiokozoiAn^k
iend&n^bf'a ?

Tudtwnkkal sehol, De tudia. Jlyenkor

rhindig azt «£aktuk tanicsotni^ bogy
prbb^lkozEon a B§csi ut tCii&6 >f£gan, ott

sem blztos hogy sikeriil.

4. A PRiMO Ssroftverfeir^s swint #
00761 -es eimtm t^i&fhBtd 3 k4pkioiUsrA
v^r^kojto (VBLANK) rutin, amefy a k4p-
ktoit^s k&rdetekor mfjs vi^sZQ # v&i4r-

i4st a pragrsmntik. Azonban: ax
^cati (16fj m6don m&gftivva, a g4p
ai&pAi/apolba kerut §^ a program mfszAfi.

Mi ax ok& ? A Cim nem 161?
A kepkioUisro v6rako26 rutin a 12449
(30A1H) ciman kezd^dik. ht^t a ''Szoft-

verfuzeV mfist dllit.

BASIC-ban agydltal&n nines ^riefma
mo^tiivni. g^pi kddu program&kn^l js

csak akkor, ha vatami hiparszuperprofi
programot ^karunk csinAlni.

A kSpkioftas 7 ms-nyi ideje aiatt bo-

gyAn itiiiat gyors^n megvSitortatni a

k4pernY6 ffirtaim41?
A Mparnyfihbz tsrtozA memfiriaierulet
minden PrimonAt az utoisd 6K. (A kh
ma net! regiszter mddostt^mdval ezt SK-
val alacsonyabb cimra lehet itkapcsol-

ni.) A kApkioltas ideje alatt a gyors g^tpi

k6du rutiriokkal erre a ter iiletre letsz^-

leges adatokat l^hat irni (betdlteni).

Ha a k^pernydmddofirt^st megfelarden
azarveziuk meg. a VBLANK rutrnt - ta-

paszialatotn szoHnt - fbloplesas alkal-

inszni, a k^p gyors fnidgsitrtsit a szam
^gy ^rz^feali. miniha az egyszerre tor-

tanriB - §ppen t^gy^ mint «gy fllman.

P^Jda a c4lsic«r£j szei-vaz^&re: a szA-

mif^aokal 65 a kdpTnAdosltSsokat a

RAM-rtak egy m6*ik teriileten vegez-
tatjuk a! es a k4sz k^pat agy ciklussal

(sStf agy utasitS&sat [T]) Stvissiuk a

k4perny6Tnerri6i-iSba.

€gy mAsik ]6 m^dszer az. ha DUT utasl-

t^ssal kapcsolgatjuk a k^t k^perny^t
^5 mindig eppan arra a keperrtydre raj-

zoiunk. amelyik nam l^lszik. Ez ytdbbi
asecban \6\ megvafyunk mmdenf^le
g^pi azubrutinok ni(kul is.

K^rem tovabtits^k kSrde&efmat a Vf-

deoton it/^t^kesainek; 4s koidfJ4k. bogy
a TV- Computer i&irAsAban miM "tii-

koftSk e/".
- *^*'BAStC corrupted hibaiizenetet.

-az iO fugg^4nyt {argumentum^ 0 4s
2§6 kotbtT keif fegy0n, 4tt4ke aitai^han
nuti0. 87 106 kdzdtti Sft4kfe viszont

kul6nb6z3 szAmokat ad ism^rMti^n "io-

gfka'\sxarirtt/, (tok&nje sint:s^

-iftarf a t4nyt. Hogy a D£F ffX)
utasit4ss0f definiMt fuggv4nyek argii^

m^nfuma nam kwrd6diT0t p/- •

WDBf FNfX) ^ X
RUN
PRINT fm2}

2
pRfNT m-f)
'^'Not understood
PRINT FN {0-7}

LSriAozy Zsigmortd^ Bp., Cimbalom
u. 1.

K^rd^«eire nam tudunk lai^olni. Tar-
tunk tdia, bogy az illatekesek sam tud-
nSnak. De orilunk az informficidnak.

Sxif4gyi Saiazs, 1125 Bp.. Wbgrfidi

u. 2fB Q\vB^6nk tDbb k^rdessef fordult
hozzAnk, amelyakkel ma^karestuk Ger-
gely jartost a Videoton Vaw^szolgiia*
t^n, akkdl a kovotkezd MvitAgositist
kaptuk,
f. L4tezik-e m4g intefiigeftt So ftwarm
navu c4g? Ha van. mi a cime?
A cag latezik. de ^nki (a c^ggaf szoroa
kapcsolatban ^11^ V(DE0TON-t is bele-

ertve) nem hajlando cimuket kiadnj.

(Magyardzatot sem kaptynk.J
i. Miiyen jogok v4dett^k a ViDEOTON,
ax Enterprise Gi^&H vagy at /$ Enter-

prise, Magy TV-Computer
- ROl\/i (istafinak kozread^sa fsaJH
magj0gyzAseimm el

}

- kapcsofasi rs/i putiikM4sa
- egy4b sioftver^. Hi. haf^dvensmeratak
nyomtatasa
A TVC rdI tudtunk felvil^gosU^st aze-

rezni

:

^ ROM liBi^t a VIDEOTON xi^m pubU-
k^thatia, da annak ntnos akadilya. hogy
mfis, a sajAt m«giegyze9e)val ezt meg-
tegye^
- Kapcsold^i rap publik^l§^a folyamat-
ban; van a Novotrade-ben k^szul egy 3

derabbdil 4116 sorozat

:

« Qperacios rend^zer ismertat^se

• Hafdverismertet^s (kapc*. Tajzzal)

m BASIC patdat^f
Idopontot narn tudtak mondani. d<
mmden kdnyvea ballban kaphQi6 \es2.

J. Ha van angol es nAmot bttientyiixat-

leieif^tott Enterprise, akkor mi4n nem
csin&fnak oiyat, amit a TV'Computer4'
hex itason/6 dobotta tesznek? (Ogy
iobban vonzans.)
Nem vil^gas. mien kellene az Emar-
prise-t TVC dobozba tfinn^?

4. Mi4n nem oiva&itatok a BIT-LET-ben
stattsjtttkAk a imzai mikfosz4mit4g^p*
iutaidoaoSOkrdS ? Manyan vannak? Me-
iyik gep a iegn^p$zerdbb ?

Mart sffa csak bec&l^sek vannak, dur-

v6n 100%'GS biMvfll. Igy az adatck
nam sokat mcundanak. {A^ meg ugyis

mindenki tydjan hijgy C 64-b6l van a

leg tobb J.

§, A TVC drive teir^sa ISO piidanyban
k4szuit. Exutan ardekei, itogy vaion ba-

nyan vannak ax Enterprise 4s a TV*
Computer tuiajdonosok^
A TVC drive lalras nem 2iO. Iianem 2500
p^ld^nyban kesziiU legaLj&bb. Minden
drive-hoz j^r. Igy azt hisszuk. bogy ele-

ven de.

SllMiUtllCilllAI KinLlllLlT HI? DFClMBjfl



Peter Norton: Fedezzuk fel az
IBM PC-t! - Muszaki Konyvkiado,
349 0.. 110 Ft. (Az !BM-k6nyvek es

-programok neves szerzoje e koteteben
sajcit, kozvetlen tapasztalatai alapj^n

irja le a gep megismeresenek folya-

mat^t

)

Theisz Gyorgy: BASIC-tandcs-
ad5 C-16, Plus/4
(A didaktikusan felepitett kotet a ge-
pek iskolai felhaszn^l6inak - tan^-

roknak es diakoknak - nyujt segft-

s^get.)

Csepai J^nos-Quittner Pdl:
BIT-LES - Szamitdstechnikai le-

mezlovas - SZAMALK, 223. o.,

125. Ft.
Ha iapunk rendszeres olvas6i egy
konyvesboltban tal^lkoznak ezzel a

kotettel, bizonyara fefmerul bennuk a

kerd^s: ,.iVli ez? Tal^n valami ujfajta

SZUPER BIT-LET?"
M^r el6ljar6ban meg kell jegyeznunk.
hogy a konyvnek 6s a BIT-LET-nek
semmi koze nines egynricishoz. A szer-

z6k ^^s a kotetet kiad6 SZAMALK
arra hivatkoznak, hogy a cfmet a

Beatles egyuttes nev6b6l asszoci^lva

6tl6tt6k ki. Erre utalna a ,,Sz^nnft^s-

technikai lemezlovas" alcim, a szcimi-

t6g6pen zen^l6 fiatalokat ^br^zolb

cfmk^p, valamint a bels6 cfmlap a

S^rga tengeralattj^r6 c, film figur^j^-

val. Szerintuk fgy a elm otiete minden-
ki sz^m^ra nyilvSnval6 - de erre

konkr^t utal^st a kotetnek szinte a leg-

veg6n, a 201 . oldalon tesznek csup^n.
Ahogy elmondt^k, csak ket h^ttel a

konyvcin kitalAl^sa ut^n jutoTt eszuk-
be. hogy igencsak nagy az egybees^s
Iapunk cj'm^vel.

Mar csak a fentiek miatt is 6rdemes
megn^znunk, hogy milyen szinvonalu

a konyv, hogy mennyiben sz6l Iapunk
0lvas6k6z6ns6g6hez, eQysz6val v4t-

Ialhat6-e sz^munkra a cfm hasonl6s^-
ga. A szerzfik a bevezet6sben 1 2 es 99
6v kozott b^rkrnek aj^nlj^k kotetuket.

Ahogy az ei6sz6b6l („A szerz6k merr-

tegetfiz^se") kiderul, a konyvet az^rt

osztottdk 69, n6h^ny oldalas fejezetre,

6s az6rt v^lasztott^k a konnyed hang-
v6teft, hogy b^rki kedve szerint lapoz-

gathasson benne, illetve bcirmikor

konnyen megtal^lja az 6t 6rdekl6

t6mak6r rovid ismertet6s6t

tlllllUllllMIU-Ilil

Ennek a szerkeszt^si m6dszernek azon-
ban k^t nagy hcitr^nya is van Most
mindkettore csak egy-egy peld^t em-
litunk - de hasonfSak, sajnos, hem-
zsegnek a kbtetben.

Az egyik az, hogy a 69 kis fejezet

mindegyike a sz^mit^stechnika egy-

^y onaflo temakoret igyekszik bemu-
tatni a rendelkezesre all6 ket-harom
oldalon - ami szinte megoldhatatlan
feladat. A szerzok sem kepesek erre,

fgy azut^n ervenyesul a ,,sokat markoL
keveset fog" elve: szinte mindenrol
sz6lnak, de nem mondanak szinte

semmit. (Sajnos, igaz, amit a szerzfik

a 153. oldalon onironikusan meg-
jegyeznek: onmag^ban att6l nem
v^lnak valakik ir6v^. sz^mit^stechni-

kusokk^, vagy egytdejuleg mindkett6'
v6, mert megirtak egy szcimit^stechni-

k^val fogtalkoz6 konyvet") Igy a

mindossze m6sf6l oldalas 71. fejezet

ugy induL mintha meg akarn^ ma-
gyar^zni a binSris sz^mok fogalm^t 6s
haszn^latuk mbdj^t, azut6n egy v^rat-

lan fordulattal a Boole-algebra bemu-
tat^sAra t6r r6, v6guf egy furcsa 6t-

vezet6s ut6n a g6pi k6d f6loldalas

ismertet6s6vef z^rut.

Van az6rt persze 6t nagyobb szerke-

zeti egys6ge is a konyvnek: azels6 ctlta-

l6noss6gban igyekszik ismertetni a

sz^mft6g6p 6s a szSmftSstechnika

fogaimat, a m^sodik a hardverrel, a

harmadik a szoftverrel, a negyedik
a programoz^ssal, az otodik pedig a

sz^mitastechnika alkalmaz^saval fog-

lalkozik. A gond itt az - es ez a m^so-
dik, amit a szerkeszt6si koncepci6
kapcsan meg kell emiitenunk -, hogy
az 6t resz kozott rengeteg az ^tfed6s.

illetve, hogy az egym^shoz kapcsol6-
66 temakorok nem kovetik logikus

rendben egym^st Az ^tfed6sekre

ugyan a szerzok m^r az El{5sz6ban fel-

hivj^k a figyelmet, A fejezetek sorrend-
j6ben azonban m^r elhib^zottnak tu-

nik az, hogy p6ld^ul a sz^mit6g6pes
rendszerek biztonsagar6t, az adat-

vedelemrol sz6lnak a 39. es a 40.

fejezetben - ahol sci-fi filmbol es a

val6sc(gb6l vett eseteket mutatnak be
az iileg^lis adatfelhasznalasra, 6s az

adatvedelmi eljar^sokat ismertetik

valamint a 63. es 65. fejezetben. ahol

a rejtjelezessel, k6dol^ssal. es a ka-

tasztr6f6k elh^rit^s^val foglalkoznak.

Sokkal kozerhetobb 6s haszn6lhat6bb
lett volna, ha ez a n6gY fejezet egym6s
melle kerul.

E kifog6sok mellett meg azt is meg kell

emlfteniink, hogy az ot to r6sz szin-

vonala, illetve ismereteik szintje sem
egyenletes. Az els6 a laikusoknak sz6l.

A m6sodik is igy indul, de itt m^r sok
az olyan fogalom, amit az amat6r6k
meg sem 6rtenek. A harmadik r6sz

szinte csak olyan fogalmakkal foglal-

kozik, amivel az otthoni felhaszn6l6

nem is taI6lkozik - a szakmabeli sz6-

m6ra viszont tul leegyszerusitfiek a

magyar6zatok. A negyedik 6s otodik
r6sz ism6t csak a kezd6kh6z sz6lna -
de rendszertelenul kapkod a t6ma-
korok kozott, szinte esetlegesen v6lo-

gatva.

A konyv utols6 elotti - 68. - fejezete

ter^edelmesebb, mint a tobbi: , Nagy
nevek. kis tortenelem" cfmmet a sz6-

mft6stechnika kiemelked6 egy6nrs6-
geinek munk6ss6g6r6l otvashatunk 11

oldalon. Ez tulajdonk6ppen m6r a fug-

gel6k r6sz6nek tekinthetfi, hiszen a
69. fejezet rovid epH6gusa ut6n mel-
lekletk6nt egy t6rgymutat6t. valamint
egy sz^mftSstechnikai kissz6t6rt is

tal6lunk a kotetben.
Kulon kell m6g sz6lnunk a kotet gra-

fik6rr6l, melyeket Hal^sz G6za keszi-

tett. A karikatur6kat - ahogy az 54.

m



fejezetben 6 maga frja - az Art Studio
Spectrumos v^iltozat^val rajzolta. Nem
lehetett kis munka, hiszen a kotetben
h^rom-n^gy oldalank^nt tal^lunk il-

iusztr^cibt. Idonk^nt zavarb, hogy a

rajzokban szinte minden zdrt terulet fel

van toltve valamilyen rasztermint^val
- de tal^n a grafika a kotet legszfnvo-

nalasabb resze

Hogy v^laszoljunk a kritika elej^n fol-

tett k^rd^sre: nem orulunk, hogy a

konyv ezzel a cimmel Icitott napvilcigot

!

Taller Jdxsef

A. Hettinger-A. Heinz: ATARI

-

BASIC kezdoknek - MOszaki
Kdnyvkiadd, 130 o., 60 Ft.
Nagy orommel vettenn 6szre a kony-
vesboft polc^n A. Hettinger-A. Heinz:
ATARI-BASIC kezdoknek c. konyv^t.
V^grel Ugy tunt, nrtcir annyira ,Jeirt^k"

az ATARI 400-as 6s SOO-as tipusait,

hogy sennnnilyen irodalmat nem adnak
ki r6la, hozz^. Amikor azonban k^zbe
vettem a konyvet, kicsit meglep6d-
tem: egy kezdoknek sz6l6 konyvet
vastagabbnak k^pzeltem. A tartalom-
jegyz^ket szemlelve m^r erfisen cso-
d^Ikoztam : az ATAR I

- BAS IC-et egyet-
len fejezet (24 oldal) ismerteti. Ugyan-
akkor (ez el6ny6s) a graflk^t a

hanggener^tor haszn^Iat^t kulon fe-

jezetben tcirgyalja. Sajnos er6s a gya-
num, hogy egy kezd6, aki ebbSl a

konyvb(5l akarja a programozcist meg-
tanulni, nehezen boldoguL
Mindenekel6tt tul rovidnek 6s felule-

tesnek 6rzem a magyar^zatokat. A
program I6nyeg6t p6ld^ul igy foglalj^ik

ossze a szerzok: ,,Nem j6, ha a sz^mit6-

g6p minden parancsot azonnal teljesft"

(13. o.) Persze ertem, de biztos, hogy
ez egy kezd6 sz^m^ra is vilcigos ? A ma-
gyar fordft^s lektora. Fried Katalin

ugyan sok hasznos kieg6szit6 l^b-

jegyzettel pr6b^lta a konyv hi^nyoss^-
gait p6tolnf, 5m az6rt a kiegeszft^sek
m^gsem vehetik ^t a konyv szerep^t.

PI. a I5bjegyzetb6l kiss6 b6vebben
6rtesulunk a program mibenl6t6r6L
itt van leirva el6szor a sorok torl^se

(14. o.), kiz5r6lag itt kapunk k6pet a

v5ltoz6k fogalm5r6l (12. o.), a szer-

z6k ugyanis rogton a tombok ismerte-
t6s6vel kezdik. Nem szerepel azonban
- m6g l^bjegyzetben sem - a v51toz6-
n^vhelyesfr^sa (betuvel kezd6d6 betu-
sz^m kombin6ci6) stb.

Elvi t6ved6sek is elofordutnak. Csak
n^h^ny p6lda:

.,A sorok szamoz^sa egytol otjegyO
sz^mokig terjedhet. .

." - 32767-n6l
nagyobb sorsz^m nem frhat6!

a program futcisat a BREAK vagy
SYSTEM-RESET billentyu lenyom^-
s^val lehet megszakftani. A megszaki-
tott programokat a CONT paranccsal
lehet folytatni." - SYSTEM -RESET
ut^n a CONTnem mukodik (pontosab-
ban a program mteodik sor^ra ug-
rik)! (29. o.)

,jrjori egy programot, amely a kovet-
kez6 szinregisztereket ^llftja be: Keret:

zold, Hcitt^r: vbros, Szoveg: fekete" -
0. grafikai m6dban (melyr6l itt sz6

A. HETTINGER-A. HEINZ

WW
van) a h^tt^r §s a szoveg csak azonos
szinu lehet! (38. o.)

A 128. oldal uto1s6 bekezd^se teljes

t§ved6s. A GET, ill. PUT egy byte-ot

mozgat, az INPUT sem btot, hanem
annyit ahciny karakter hosszu az adat.

A g6p egy^bk^nt a sz^mokat nem 61
hanem hat byte-on t^rolja.

A helyzetet bonyolftjcik a didaktikai

hib^k, elfr^sok, rendszertelens^gek.

P^ldaul: a PRINT ugyan kulon alcim-

k^nt szerepel, a PRINT-vessz<5 6s
-pontosvessz6 hasznilata azonban a

STEP ill. az INPUT ismertet^sekor van
lefrva - ki tudja, mi^rt?

Az ,A PRlNT-parancs speci^lis alkal-

maz^sai' cimsz6 p61d^i cseppet sem

speci^lisak az addigiakhoz k6pest
(pi. ?„HALLO") 12. o,

A 38. oldal fels6 t^bl^zata (3.1. tibi.

Grafikus m6dok szinregiszterei), az
elfit^r (szoveg) szinregisztere' teljesen

osszevissza 6s hib^s.

A 44. oldal cibr^ja hib^s 6s zavar6.

A 71. oldal az 5. fejezet kezdete:
BASlC-parancsok. Az els6 n6gy „pa-
rancs": ABS, ADR, ASC, ATN. Ezek
fuggvenyekl Parancskent befrva 6ket,

hibajefz6st kapunk, Ezenkivul az ADR
fuggveny (a szoveggel ellent6tben)

csak alfanumerikus v^ltoz6val hasz-
n^lhat6. A BYE parancs lefr^s^n^l

nem 6rtem, mi t6rt6nik automatikusan.
84. oldal: "A hang elhallgattatciscinak

fel6ieszt6se". Tess6k?
V6gul bizonyos dolgokat meg sem
emfit a konyv: az Edital6sr6L vagyis
sorok beir6s^r6L javit^s6r6l, a vez6rl6-

billentyuk szereperol; a rel^ci6s jelek-

r6l sz6 sem esik

Sok^ig folytathatn^m a hib6k felso-

rol^Scit.

El kell ismernem, hogy a magyar for-

dit^s lektori megjegyz^sei sokat javf-

tanak es segftenek. Nem volt szeren-

cses eppen ezt a konyvet lefordftani.

R^ad6sul a magyar kiad^shoz fuzott

Kieg6szit6sben is vannak hib^k.

Osszefoglalva az a benyom^som, hogy
ez a konyv egy rosszul megvcilasztott

olvas6k6rnek k^szult. Kezd6knek tul

rovid 6s 6rthetetlen egy ilyen „gyors-
talpal6" tanfolyam. A halad6bbak
viszont nem fognak bepotyogni olyan

peldaprogramokat, amelyeknek fele

v6grehajtcisra sem kerul. Legval^szf-

nubb, hogy egyszeruen 6tlapozz6k az

eg6szet es a j^t6kprogramokat fogj6k

beirni a g6pbe.
Hadd id6zzek egy (nem t6lem sz^r-

maz6) kritik6t: ,.Nagy elonye, hogy
magyarul van" ! H6t. igaz. .

.

Rieth J6zsBf
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tarta^^ kit r4t*gnt a tifntrt»n t6^-k«l

A pdly^zatra (bCivos kocka) 20 megold^s
^rkezett, melyek kozuf hatban a bekuldott
programr^szlet durva hib^kat tartalmaz.

A tobbi 14 megold^s I^nyeg6ben j6, van
neh^ny nagyon otietes eigondol^s, n^h^nyan
viszont j6 Qtletuket nagyon csunya program-
mal val6sitott^k meg. Ez6rt most is sulyozott
sorsol^st tartottunk(i) a BIT-LET Kar^cso-
nyon. Mivel erre lapz^rta ut^n kerult sor. a

nyertesek nev^t m^g nem tudjuk. A sorsolds
rendszere a k6vetkez5 volt:
Az 1. dijat (3000 Ft*os Centrum- utal-
vdny)
Bolgar Ldszl6, Bp; L6vai Gdbor, Albert-
irsa £s Lipi Gdbor, Bp. kdzott,
A 2. dijat (1000 Ft-os Centrum-utal-
VcSny)

Blaschekk J6z$ef, Bp.; Kruzslicz Fe-
renc, T6tkoinl6s; Szalkai Istvdn, Deve-
cser 6s Szirmai Akos, Bp. kozott sor-
soltuk ki.

A 3-7. di'jak, egyenk^nt 1-1 db 200 Ft-os
Centrum-utalvdny) sorsoldsdn a fen-
tieken kfviit r^szt vehettek m^g:
Csillag P6ter, Bp.; Csizmadia Tamds,
Bp.; Hernyik Andrds, Szentes; Kajdri
G^bor, Cegl^d; Nagy Zoltdn, Sz^kes-
feh6rvar; Petdk Tamds, Szolnok; 6s
Tok6s Mihdiy, Dunakeszi.
A feladat az volt, hogy olyan struktur^t tal^l-

junk ki a buvds kocka allapotainak tcirol^s^-

hoz, mely egy esetleges visszaforgat6-prog-

ramhoz a lehetfl legjobban iHeszkedik; s meg
kellett frni az egy oldal elforgat^s^t megval6-
SJt6 rutjnt.

N6h6ny 6szrev6tel:
- mivel ^Ital^ban legfeljebb 72 elemsz^mu
tdmb6kr6l van szd, ez^rt nem nagyon ^rde-

mes a memdri^val takarekoskodni.
- egy kocka-visszaforgato algoritmusban
ugyts eldg sokat kell sz^molni. fgy egy for-

gatis megvaldsft^s^t nem 6rdemes a Iehet6

leggyorsabbra k^sziteni, persze az^rt tul las-

sura sem.
- egy oldal forgat^s^n^l (b^rmilyen tcirol^s-

ncil) 4-es ciklikus cser^ket kell v^gezni, ezt

nem ^rdemes FOR ciklussal csin^ini. Fdleg

nem ^rdemes erre egy masik tombot haszn^l-

ni, s onnan visszam^solgatni, Sokkal egy-
szerubb (6s mell^kesen gyorsabb is) a 4-es
cser^t az 5 6rt6kad^s leir^s^val megoldani.
- mivel minden visszaforgatb algoritmusban
nagy szerepe van a szemkozti oldalpdroknak,

fgy a szemkozti oldalak k6djai kozott legyen

egyszerQ osszefugg6s (pi. dob6kockaelv).
A megoldilsok 2 f0 csoportba oszthatdk.
Volt aki a kocka t^rbeli helyzet^t t^rolta

(tehSt az egyes kis kock^k heiy^t 6s helyze-

t6t). s volt, aki a lapokon I^that6 n^gyzeteket
Egy visszaforgat6 algoritmus szdmdra az els6

m6dszer tunik jobbnak. azonban itt el6g neh^z
j6f megoldani a kIs kock^k helyzet^nek tdro-

l^s^t. Erre tobb ugyes megold^s 6rkezett. a
legizgalmasabbat al6bb kozoljuk.
A kis n6gyzetek tdroldsdnAI az a gond,
hogy egy forgat^s a 4 szomsz^dos oldal
3-3, a forgatand6 lap fel§ es(5 kis n6gyzet6t
is mozgatja. Ezeket fegtobben nagy seg^d-
tdmbokkel 6s sok DATA-val hat^rozz^k meg,
neh^nyan azonban ugyesebbek voltak.

A megold6k e csoportjaban Szirmai Akos
volt a leglelem^nyesebb. (5 a kocka lapjainak
kis negyzeteit ugy sz^mozta be, hogy azok
a kocka egy-egy lapj^n csavarvonalat alkot-
nak. Sikerult el^rnie azt is, bogy a kocka
b^rmely oldaf^t forgatva, az adatok hasonl6-
kdppen rendez6dnek minden lapon. Azaz
ha a kocka barmelyik lapj^t fordftjuk el, a
tov^bbi negy kapcsof6d6 oldalon a mozga-
tand(5 kis n^gyzetek sorsz^mai el6re megha-
tirozottak. a kiv^lasztott (forgatand6) oldal

sorsz^m^t(5l fuggetlenek. Windig a szuks^ges
3 db 4-es ciklikus cser6t hajtja v6gre a g6p.
azaz megfelelo helyekre az uj szfnek kerulnek.
Ekkor csak az egyes lapok 4 szomsz^dj^nak
k6djat kell megfelelfi sorrendben DATA-ba
j'rni. Egy m^stk igen j6nak IAtsz6 ollei Botg^r
L^S2l6t6l szcirmazik, aki az egyes helyeken
nemcsak az illetfi n^gyzet szfn^t t^rolja, ha-
nem annak a helynek a sorsz^m^t is, ahov6
rendezes ut^n az illetC lapon keruf.

A legdtletesebb megoldds Lipi G6bor
6s IMyilas Istvdn L6szl6 koz6s mGve,
levelukbai es program]ukb6l a l^nyeget ki-

ragadtuk, s al^bbiakban id^zzuk. Program-
jukb6l csak a forgat^st v6gz(5 rutint emeltuk
ki, s az egyszerubb nyomtat^s kedv66rl

..^tcommodoreplusn^gyesltettuk". (az erede-
ti TVC-re sz6lt), b^r ezzel nem sokat v^ltoz-

IMlynli lajt^.

mm a v^Jts?lA$yrik. mBM i'
.
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fiyiivlntflrt;^,n< A 27 kb
wiS^DfivHott hclyzeti^t 4il .... .

hat cgv olyan. rendaz^progr^nniiak. om«?ly a

le^lc^r^fildQiil kack^kBL vis^j a helyukre.

utiibhi ped^g & m^i h6ly4n kock&k m^g-

Fqv Q0yb<9n a kocka megr^jzol^sdt is konnyJ

ismord ptogramr^si is n€h#sseg n^lkui ks-

£s vAgiii zdrsz6k6nt: a Nyerll oldal az-
zal biLicsOzik olvas6lt6l, p6ly6z6it6l,
hogy r^mAlhetQIeg az fij BIT-LET-ban Is

lesznek pAlyAzatok, s lasznek kisorol-
hat6 g6pek.
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